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กระบวนการยุติธรรมทางอาญา (criminal justice) คือ กระบวนการที่รัฐใช้จัดการกับ

ความประพฤติที่ไม่เป็นที่ยอมรับ (a process through which the state responds to behaviour 

that it deems unacceptable)  ความประพฤติที่ไม่เป็นที่ยอมรับ ได้แก่ การกระท าความผดิ

อาญา (crime) กระบวนการยุติธรรมอาญาส าหรับเด็กของประเทศไทย คือ กระบวนการที่

ประเทศไทยใช้จัดการกับคดีอาญาที่มขี้อหาว่าเด็กหรอืเยาวชนกระท าความผิด   “เด็ก” คือ 

บุคคลอายุไม่เกิน  ๕ ปีบริบูรณ์ “เยาวชน” คือ บุคคลอายุเกินกว่า  ๕ ปีบริบูรณ์ แตไ่ม่ถึง 

 ๘ ปีบริบูรณ์   กระบวนการยุติธรรมอาญาส าหรับเด็กของประเทศไทย  จงึเป็นกระบวนการ

ที่ใชจ้ัดการกับบุคคลอายุไม่ถึง  ๘ ปีที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าผดิ หากบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่า

กระท าผิดมีอายุตั้งแต่  ๘ ปีบริบรูณ์ ย่อมไม่อยู่ภายใต้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับ

เด็ก  แตจ่ะถูกด าเนนิคดีในศาลอาญา 

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กของประเทศไทยเริ่มตน้ขึน้ครั้งแรกเมื่อมี

การประกาศใช้ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ.  ๔๙๔ และ พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดี

เด็กและเยาวชน พ.ศ.  ๔๙๔  ซึ่งกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวก าหนดให้มีการจัดตัง้ศาลคดี

เด็กและเยาวชนกลางขึน้ที่กรุงเทพมหานคร  และก าหนดวิธีพิจารณาความส าหรับเด็กและ

เยาวชน ซึ่งมีลักษณะพิเศษต่างจากวิธีพิจาณาความที่ใช้กับผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าผดิที่มอีายุ

ตั้งแต ่ ๘ ปีบริบูรณ์  ต่อมาได้มกีารยกเลิกกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าว  และใช้ พ.ร.บ.จัดตัง้

ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.  ๕ ๔ แทน  

ปัจจุบันกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กของประเทศไทยอยู่ภายใต้ พ.ร.บ. ศาล

เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.  ๕๕  ซึ่งมีผลใชบ้ังคับ

ตั้งแตว่ันที่    พฤษภาคม  ๕๕๔        

                                                 
 อัยการจังหวัดประจ าส านักงานอัยการสูงสุด รับผิดชอบงานคุ้มครองสิทธิและชว่ยเหลอืทางกฎหมายแก่

ประชาชน  ส านักงานอัยการจังหวัดเทิง 
  E McLaughlin and J Muncie, The SAGE Dictionary of Criminology (2nd SAGE Publications, London 

2007) 93 
  พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.  ๕๕  มาตรา  ๐ 
  พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.  ๕๕  มาตรา ๔ 



ในบทความนี้จะอธิบายถึงโครงสรา้งกระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กของประเทศไทย

โดยสังเขป  โดยจะแบ่งเป็น   ส่วนคือ ( ) ทฤษฎีว่าด้วยการจัดการกับเด็กที่กระท าผดิ ( ) 

กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการกับเด็กที่กระท าผดิ และ ( ) กระบวนการยุติธรรม

ทางอาญาส าหรับเด็กของประเทศไทย   

ในบทความนี้ขอให้ค าว่า “เด็ก” แทนค าว่า “เด็กและเยาวชน” ค าว่า “กฎหมายระหว่าง

ประเทศ” หมายถึง “อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) และ

กฎอันเป็นมาตรฐานขั้นต่ าของสหประชาชาติวา่ด้วยการบริหารงานยุติธรรมเกี่ยวแก่คดีเด็กและ

เยาวชน (United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice 

หรอืกฎกรุงปักกิ่ง)  นอกจากนี้  บทความนี้จะไม่จ ากัดการอธิบายเฉพาะ พ.ร.บ. ศาลเยาวชน

และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.  ๕๕  แตจ่ะรวมถึงประมวล

กฎหมายอาญา  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผูต้ิด

ยาเสพติด พ.ศ.  ๕๔๕ ด้วย  ทั้งนี ้  เพื่อให้เห็นภาพรวมของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ส าหรับเด็กของประเทศไทย 

 

ส่วนที่ ๑ ทฤษฎีว่าด้วยการจัดการกับเด็กที่กระท าความผิด 

 ในหัวข้อนีจ้ะกล่าวถึงทฤษฎี   ทฤษฎี  คือ  ( ) ส านักปฏิฐานนิยม (Positivist school) 

( ) ทฤษฎีตราบาป (Labeling theory) และ ( ) กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 

(Restorative justice) เพื่อใหเ้กิดความเข้าใจถึงทฤษฎีอันเป็นที่มาของกระบวนการยุติธรรมทาง

อาญาส าหรับเด็ก   

 

๑  ส านักปฏิฐานนิยม (Positivist school)   

ส านักปฏิฐานนิยมอธิบายสาเหตุของอาชญากรรม (crime) ว่า  อาชญากรรมไม่ได้เกิด

จากเจตน์จ านงอสิระ (free will) ของผู้กระท าความผิด  ภายหลังจากชั่งน้ าหนักระหว่างผลดี

และผลร้ายที่จะได้รับจากการประกอบอาชญากรรม  แตอ่าชญากรรมมีสาเหตุมาจากปัจจัย

หลายประการ (multiple factors) ที่อยู่นอกเหนอืการควบคุมของผูก้ระท าผดิ เช่น ปัจจัยทาง

ชีววิทยา (biological) จติวิทยา (psychological) สังคม (social factor) และเศรษฐกิจ (economic 

factor)๔  ปัจจัยเหล่านีส้่งผลให้ผูก้ระท าผดิไม่ได้รับการขัดเกลาทางสังคมที่ดพีอ (under-

socialisation)  ผูก้ระท าผดิจึงไม่สามารถปรับตนให้สอดคล้องกับบรรทัดฐานของสังคมได้  

ยกตัวอย่างเชน่  ผูก้ระท าผิดมีความบกพร่องทางพันธุกรรม หรอืจติผดิปกติ  เป็นเหตุให้การขัด

                                                 
๔ ส านักปฏฐิานนิยมให้ความส าคัญกับปัจจัยทางด้านร่างกายและจิตใจของอาชญากร (body and mind of 

the criminal) ยิ่งกว่าปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ  พวกที่ใหค้วามส าคัญกับปัจจัยทางสังคมมากว่าปัจจัย

ทางรา่งกายและจิตใจของอาชญากรได้พัฒนาความคิดเป็นส านักคิดทางด้าน criminology 



เกลาทางสังคมเป็นไปได้ยาก  หรือผูก้ระท าผดิอยู่ในครอบครัวที่ไม่สมบรูณ์หรอืได้รับการเลี้ยง

ดูอย่างไม่เหมาะสม  หรอือยู่ในสังคมที่ปราศจากค่านิยม ที่สามารถใช้เป็นเครื่องก าหนดการ

กระท าของตนเอง  (lack of consistent values)๕  ดังนั้น  ผูก้ระท าผดิจงึไม่ใชค่นเลว  แตเ่ป็น

เหยื่อของสภาพแวดล้อม (victim of circumstance)   ผูก้ระท าผิดจึงไม่ต้องรับผิดชอบ 

(responsibility) ในการกระท าผดิของตน  เพราะการกระท าผดิของเขาไม่ได้เกิดจากจิตใจที่ช่ัว

ร้าย  แต่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนอืการควบคุมของผู้กระท าผดิ  การลงโทษผูก้ระท าผดิ

จงึไม่ใชว่ิธีการแก้ปัญหาอาชญากรรม  แตก่ารเยียวยารักษา (treatment) ที่สอดคล้องกับความ

ต้องการและสภาพปัญหาของผูก้ระท าผดิแตล่ะคน  เพื่อให้กลับตนเป็นคนดีของสังคม (a law-

abiding person) เป็นวิธีการป้องกันสังคมจากอาชญากรรมที่ดีที่สุด     

 

๒  ทฤษฎีตราบาป (Labeling theory)  

ทฤษฎีตราบาปเสนอว่า กระบวนการยุติธรรมทางอาญา (criminal justice) ไม่สามารถ

แก้ปัญหาอาชญากรรมได้  แต่เป็นต้นเหตุของอาชญากรรม (criminogenic)   เพราะ

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา (criminal justice) คือเครื่องมอือย่างดใีนการแบ่งแยกคนดีกับ

คนเลวออกจากกัน  บุคคลที่ถูกจับ (arrest) ถูกด าเนนิคดี (trial) และถูกพิพากษา (conviction) 

จะถูกตราหนา้ว่าเป็นคนเลวของสังคม  สังคม (social reaction) จงึปฏิบัติตอ่บุคคลดังกล่าวไม่ดี  

เพราะเชื่อวา่  บุคคลนั้นจะต้องสรา้งปัญหาใหแ้ก่สังคมในอีกอย่างแน่นอน  เพื่อน ญาตมิิตร จึง

ไม่อยากคบหาสมาคมด้วย  งานก็หาได้ยากเพราะไม่มีบุคคลใดอยากรับเข้าท างาน  ผลคอื 

บุคคลนั้นเกิดความรู้สกึแปลกแยก (alienate)  และถูกกีดกันออกจากสังคม  (exclusion from 

society) ในที่สุดบุคคลนั้นจะยอมรับว่าตนเอง (identity) เป็นคนชั่วคนเลวตามที่สังคมตราหนา้๘  

และกระท าความผิดเพื่อแก้แคน้สังคม๙  ด้วยเหตุนี้  ทฤษฎีนีจ้ึงเสนอให้ผันคดี (diversion) ออก

จากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ๐  เพื่อลดตราบาปที่เกิดขึน้รวมทั้งช่วยให้ผูก้ระท าผดิ

สามารถกลับคืนสูส่ังคมได้โดยง่าย 

                                                 
๕J Young, ‘Think seriously about crime: some models of criminology’ <http://www.malcolmread. 

co.uk/JockYoung/> accessed 10 December 2007 18-19 
  E McLaughlin and J Muncie (eds) (n 1) 243 
  J R Lily and others, Criminological Theory: Context and Consequences (3rd, SAGE Publications, London 

2002) 110 
๘ A K Cohen, ‘Crime Causation : Sociology Theories’ in S H Kadish (ed) Encyclopedia of Crime and 

Justice Volume I (The Free Press, New York 1983) 348 
๙ J R Lily and others, (n 8) 112 
 ๐ Ibid 118 



๓  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative justice) 

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา (criminal justice) ถูกวิจารณ์ว่าละเลยความตอ้งการ

ของผู้เสียหาย และผลักผูก้ระท าผดิออกจากสังคม  (exclusion)  ส่วนกระบวนการยุติธรรมเชงิ

สมานฉันท์เป็นกระบวนทัศน์ใหมใ่นกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทีเ่กิดขึ้นมาประมาณ  ๐ ปี

แล้ว  กระบวนการนี้มีเป้าหมายที่การเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึน้แก่ผู้เสียหายและสังคม  

และการน าผูก้ระท าผดิกลับคืนสูส่ังคม (reintegration) กระบวนการนี้จะเปิดโอกาสให้ผูเ้สียหาย 

ผูต้้องหา ครอบครัว และชุมชน มาพบปะพูดคุย ประนีประนอม หรือเจรจาต่อรองกัน 

(mediation, conciliation and negotiation) เพื่อหาทางแก้ไขความเสียหายที่เกิดจาก

อาชญากรรมร่วมกัน  ภายใต้ความช่วยเหลือของผูป้ระสานงาน (a facilitator)    กระบวนการ

นีเ้ริ่มตน้โดยการให้ผูเ้สียหายและครอบครัวเล่าถึงผลร้ายที่ผู้เสียหายและครอบครัวได้รับจาก

อาชญากรรม เช่น ความรูส้ึกและความเสียหายที่ได้รับจากอาชญากรรม  จากนั้นจะให้

ผูเ้สียหายเรียกร้องค่าเสียหายหรอืก าหนดวิธีการในการเยียวยาความเสียหายจากผูก้ระท าผดิ  

กระบวนการนี้เชื่อวา่  เมื่อผู้กระท าผดิได้รับทราบผลร้ายจากการกระท าผิดของตนที่มตี่อ

ผูเ้สียหายและครอบครัวแล้ว  ผูก้ระท าผดิจะเกิดความรู้สกึสงสารและส านึกผดิ  (genuine 

remorse) ผูก้ระท าผดิจะขอโทษผูเ้สียหายและพยายามเยียวยาความเสียหายแก่ผู้เสียหาย  

รวมทั้งเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนไม่กลับไปกระท าผดิอีก  และเมื่อผูต้้องหาได้รับการให้

อภัยจากผูเ้สียหายและชุมชนแล้ว  ผูต้้องหาจะสามารถกลับคืนสูส่ังคมได้โดยง่าย  ส าหรับ

ผูเ้สียหาย กระบวนการนีไ้ด้ให้โอกาสผูเ้สียหายเจรจาต่อรองหรือประนีประนอมกับผูต้้องหา  

ท าให้ผูเ้สียหายได้รับการเยียวยาตรงตามความตอ้งการมากที่สุด  นอกจากนี้หากผูต้้องหาขอ

โทษและผูเ้สียหายใหอ้ภัยแล้ว  เชื่อว่าจะท าให้ผูเ้สียหายลดผลกระทบจติใจจากการกระท าผดิ

ลงได้   

 

ส่วนที่ ๒ กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการกับเด็กที่กระท าความผิด 

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและกฎอันเป็นมาตรฐานขั้นต่ าของสหประชาชาติว่าด้วยการ

บริหารงานยุติธรรมเกี่ยวแก่คดีเด็กและเยาวชน (กฎกรุงปักกิ่ง) ได้วางหลักเกณฑ์ส าหรับ

จัดการกับเด็กที่กระท าผดิไว้ ดังนี้   

  การกระท าใดที่เกี่ยวกับเด็ก  จ าต้องค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นล าดับ

แรก   
                                                 
   Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters s 2 
   ดู S Horpibulsuk, ‘Restorative Justice in a Nutshell’ ท่ี <http://www.humanrights.ago.go.th/files/ 

Restorative_justice_in_a_nutshell.pdf> 
  

 อนุสัญญาว่าด้วยสทิธิเด็ก มาตรา   วรรค   



  ต้องมกีารก าหนดอายุขั้นต่ าที่เด็กไม่ต้องรับผิดทางอาญา (the minimum age of 

responsibility) ๔ 

  การปฎิบัติตอ่เด็กจะต้องความเคารพต่อศักดิ์ศรีและคุณค่าของเด็ก […] ค านงึถึง

อายุของเด็กและการน าเด็กกลับคืนสูส่ังคม (reintegration) ๕ 

๔ เมื่อเดก็ ผูป้กครอง (parent) หรอืผูดู้แล (guardian) ยินยอม เจ้าหน้าที่ต ารวจ หรือ

พนักงานอัยการมอี านาจผันคดี (disposition of case) จากกระบวนการยุติธรรม

ทางอาญาได้     

๕ ก่อนพิพากษา  ผูพ้ิพากษาต้องพิจารณาถึงภูมิหลัง สภาพแวดล้อม และปัจจัยที่ท า

ให้เด็กกระท าผิดด้วย    

  กระบวนยตุิธรรมทางอาญาต้องให้ความส าคัญต่อสวัสดิภาพของเด็ก (well-being 

of the juvenile) และการกระท าใดๆ ต่อเด็กจะต้องได้สัดส่วนกับตัวเด็กซึ่งเป็น

ผูก้ระท าผดิและความผิดที่ได้กระท าลงไป (proportion to the circumstances of 

both the offenders and the offence) ๘  กล่าวคือ  จะไม่ค านึงเฉพาะความ

ร้ายแรงของการกระท าแตป่ระการเดียว  แตจ่ะพิจารณาถึงความตอ้งการของเด็ก

และสังคมด้วย ๙  

  ไม่มกีารลงโทษประหารชีวติ หรอืโทษจ าคุกตลอดชีวติที่ไม่มโีอกาสได้รับการปล่อย

ตัว ๐ 

๘ การจับ กักขัง และจ าคุก ต้องเป็นไปตามกฎหมาย ใช้เป็นมาตรการสุดท้าย (last 

resort) และมีระยะเวลาสั้นที่สุด (the shortest appropriate period of time)   

 

ส่วนที่ ๓ กระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กของประเทศไทย 

เมื่อได้ทราบทฤษฎีและกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการกับเด็กที่กระท า

ความผิดแล้ว  ในหัวข้อนีจ้ะกล่าวถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กของประเทศ

                                                 
 ๔ อนุสัญญาว่าด้วยสทิธิเด็ก มาตรา ๔๐ วรรค   และกฎอันเป็นมาตรฐานขัน้ต่ าของสหประชาชาติว่าดว้ย

การบริหารงานยุติธรรมเกี่ยวแก่คดีเด็กและเยาวชน มาตรา ๔  
 ๕ อนุสัญญาว่าด้วยสทิธิเด็ก มาตรา ๔๐ วรรค   
   กฎแห่งกรุงปักกิ่ง มาตรา    
   กฎแห่งกรุงปักกิ่ง มาตรา   .  
 ๘ กฎแห่งกรุงปักกิ่ง มาตรา ๕.  
 ๙ กฎแห่งกรุงปักกิ่ง มาตรา   .  (a) 
 ๐ อนุสัญญาว่าด้วยสทิธิเด็ก มาตรา    วรรค   กฎแห่งกรุงปักกิ่ง มาตรา   .  
   อนุสัญญาว่าด้วยสทิธิเด็ก มาตรา    วรรค   กฎแห่งกรุงปักกิ่ง มาตรา    



ไทยว่ามีลักษณะที่สอดคล้องกับทฤษฎีและกฎหมายระหว่างประเทศที่กล่าวมาแล้วหรอืไม่  

อย่างไร  โดยจะแบ่งเป็น   หัวข้อ คือ ( ) บุคคลที่อยู่ภายใต้อ านาจศาล ( ) อายุกับความรับ

ผดิทางอาญาของเด็ก ( ) การจับ การตรวจสอบการจับ และการควบคุมระหว่างการ

ด าเนนิคดี (๔) การผันคดี (๕) การฟ้องคดี ( ) การพิจารณาพิพากษาคดี และ ( ) ประวัติ

อาชญากรรมของเด็ก  

 

๑ บุคคลที่อยู่ภายใต้อ านาจศาล  

ศาลเยาวชนและครอบครัวมีอ านาจพิจารณาคดีอาญาที่มขี้อหาว่าเด็กหรอืเยาวชน

กระท าผิด    เด็ก คือ บุคคลอายุไม่เกิน  ๕ ปีบริบูรณ์ เยาวชน คือ บุคคลอายุเกินกว่า  ๕ ปี

บริบูรณ์ แตไ่ม่ถึง  ๘ ปีบริบูรณ์    แตป่ระมวลกฎหมายอาญา ก าหนดว่า เด็กอายุไม่เกิน  ๐ 

ปี  กระท าความผดิ  ไม่ต้องรับโทษ  แตใ่ห้พนักงานสอบสวนส่งตัวเด็กให้พนักงานเจ้าหน้าที่

ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก ๔  ดังนัน้  ศาลเยาวชนและครอบครัวจงึมอี านาจ

พิจารณาพิพากษาเฉพาะคดีอาญาที่มขี้อกล่าวหาว่าบุคคลอายุเกินกว่า  ๐ ปีบริบูรณ์ แตไ่ม่ถึง 

 ๘ ปีบริบูรณ์กระท าความผดิเท่านั้น   

คดอีาญาที่มขี้อกล่าวหาว่าบุคคลอายุเกินกว่า  ๐ ปีบริบูรณ์ แตไ่ม่ถึง  ๘ ปีบริบูรณ์

กระท าความผิดนั้น  กฎหมายใหถ้ืออายุในเวลาที่ความผดิได้เกิดขึ้นเป็นเกณฑใ์นการ

พิจารณา ๕  ดังนั้น  หากบุคคลอายุเกินกว่า  ๐ ปีบริบูรณ์ แตไ่ม่ถึง  ๘ ปีบริบูรณ์กระท า

ความผิด  แตถู่กด าเนนิคดีเมื่ออายุ  ๘ ปีบริบูรณ์หรอืภายหลังจากนั้น  ย่อมอยู่ภายใต้อ านาจ

พิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัวเช่นเดียวกัน 

ส่วนวิธีการนับอายขุองเด็กว่าอยู่ภายใต้อ านาจของศาลเยาวชนและครอบครัวหรือไม่  

กฎหมายก าหนดให้เริ่มนับอายุตั้งแตว่ันเกิดเป็นต้นไป  ไม่ใช่เริ่มนับในวันถัดจากวันเกิด   

 

๒  อายุของเด็กกับความรับผิดทางอาญา  

แมว้่าศาลเยาวชนและครอบครัวจะมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดอีาญาที่มขี้อหาว่า

บุคคลอายุเกินกว่า  ๐ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง  ๘ ปีบริบูรณ์กระท าผดิ  แตเ่พื่อเป็นการคุ้มครอง

                                                 
   พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.  ๕๕  มาตรา  ๐ 
   พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.  ๕๕  มาตรา ๔ 
 ๔ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา    ส าหรับขั้นตอนการจัดการกับเด็กที่กระท าผิดท่ีมีอายุไมเ่กิน  ๐ ปี

บริบูรณ์ บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.

 ๕๕  มาตรา    
 ๕ พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.  ๕๕  มาตรา ๕ 
   ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา    



ผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก  ไม่ให้เด็กที่มอีายุน้อยต้องรับผดิทางอาญา  ประมวลกฎหมาย

อาญา  จึงก าหนดว่า  เด็กที่อายุกว่า  ๐ ปบีริบูรณ์ แตย่ังไม่เกิน  ๕ ปีบริบูรณ์  กระท า

ความผิด  ไม่ต้องรับโทษ  แต่ใหศ้าลมีอ านาจว่ากล่าวตักเตอืนและปล่อยตัวไป   ดังนั้น  ความ

รับผิดทางอาญาของเด็กจงึเริ่มต้นที่อายุเกิน  ๕ ปบีริบูรณ์ 

แมว้่าเด็กอายุเกินกว่า  ๐ ปีบริบูรณ์ แตย่ังไม่เกิน  ๕ ปีบริบูรณ์จะไม่มคีวามรับผิด

ทางอาญา  แต่ศาลมีอ านาจควบคุมความประพฤติของเด็กได้  เชน่  ศาลมีอ านาจวาง

ข้อก าหนดให้บิดาและมารดาระวังไม่ให้เด็กก่อเหตุร้ายภายในเวลาที่ศาลก าหนด  หากเด็กไป

ก่อเหตุร้าย  ศาลจะเรียกใหบ้ิดามารดาช าระเงินต่อศาลไม่เกินครั้งละ  ๐,๐๐๐ บาทก็ได้  

รวมทั้งศาลมีอ านาจส่งเด็กไปโรงเรียน  หรอืสถานฝกึอบรม  หรือวางเงื่อนไขการคุมประพฤติ

เด็กก็ได้ ๘ 

 

๓  การจับ การตรวจสอบการจับ และการควบคุมระหว่างการด าเนินคดี 

การจับเป็นมาตรการที่กระทบต่อเสรีภาพของเด็ก  กฎหมายระหว่างประเทศจงึได้

ก าหนดว่า  การจับจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย ใช้เป็นมาตรการสุดท้าย (last resort) และมี

ระยะเวลาสั้นที่สุด (the shortest appropriate period of time)   

การจับเด็กที่กระท าผิดในประเทศไทย  กฎหมายอนุญาตให้กระท าได้ใน   กรณี คือ 

( ) เด็กได้กระท าความผิดซึ่งหนา้ และ ( ) มีหมายจับ ๙  นอกจากสองกรณีนีแ้ล้ว  เจ้าหน้าที่

ต ารวจไม่สามารถจับกุมเด็กได้   

เมื่อจับเด็กได้แล้ว  พนักงานสอบสวนมีหนา้ที่ต้องน าเด็กไปศาลเพื่อตรวจสอบการ

จับกุมภายใน  ๔ ช่ัวโมง  นับแตเ่วลาที่เด็กมาถึงที่ท าการพนักงานสอบสวน ๐  หากศาลเห็นว่า

การจับไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ศาลจะต้องสั่งใหป้ล่อยตัวเด็กทันที    แตใ่นกรณีที่การจับเป็นไป

โดยชอบด้วยกฎหมาย  ศาลจะมีอ านาจควบคุมเด็กไว้ที่สถานพินจิระหว่างการด าเนินคดีได้

เฉพาะกรณีที่เด็กมีลักษณะหรอืพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อบุคคลอื่นอย่างร้ายแรง  หรอืมีเหตุ

สมควรอื่นเท่าน้ัน    หากไม่มีเหตุดังกล่าวแล้ว  ศาลจะต้องมอบเด็กคืนให้แก่บิดา มารดา 

ผูป้กครอง และก าหนดให้บุคคลดังกล่าวมีหนา้ที่ตอ้งน าเด็กไปพบพนักงานสอบสวนหรอืศาล   

                                                 
   ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  ๔ 
 ๘ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  ๔ 
 ๙ พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.  ๕๕  มาตรา    
 ๐ พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.  ๕๕  มาตรา    
   พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.  ๕๕  มาตรา    
   พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.  ๕๕  มาตรา    
   พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.  ๕๕  มาตรา    



๔  การผันคดี  

การผันคดีเป็นมาตรการหนึ่งที่สามารถลดตราบาปแก่เด็ก และท าให้เด็กกลับคืนสู่

สังคมได้โดยง่าย  ในหัวข้อนีจ้ะกล่าวถึงการผันคดี ดังนี้ คือ ( ) การเปรียบเทียบปรับ ( ) การ

ฟื้นฟูสมรรถภาพผูต้ิดยาเสพติด ( ) การสั่งไม่ฟอ้งของพนักงานอัยการ และ (๔) การประชุม

กลุ่มครอบครัวและชุมชน   

 

๔.๑  การเปรียบเทยีบปรับ  

การเปรียบเทียบปรับเป็นวิธกีารผันคดีความผดิเล็กๆน้อยๆจากการพิจารณาของศาล  

คดีที่พนักงานสอบสวนสามารถเปรียบเทียบปรับได้ ๔ ได้แก่  

  คดีความผดิลหุโทษหรอืความผิดที่มีอัตราโทษไม่สูงกว่าความผดิลหุโทษ  

  คดีอื่นที่มีโทษปรับสถานเดียวอย่างสูงไมเ่กิน  ๐,๐๐๐ บาท  

  คดีความผิดภาษีอากรที่มโีทษปรับอย่างสูงไมเ่กิน  ๐,๐๐๐ บาท 

ในคดีที่พนักงานสอบสวนสามารถเปรียบเทียบปรับได้  ถ้าพนักงานสอบสวนเห็นว่าเด็ก

ไม่ควรได้รับโทษถึงจ าคุก  และเด็กและผูเ้สียหายยินยอมให้เปรียบเทียบปรับ ๕  เมื่อเด็กน าเงิน

มาช าระค่าปรับตามที่ถูกเปรียบเทียบปรับแล้ว  คดีเป็นอันเลิกกัน  สิทธิน าคดีอาญามาฟ้อง

ระงับไป    พนักงานอัยการไม่สามารถด าเนินคดีกับเด็กได้อกีต่อไป 

ตัวอย่างคดีที่พนักงานสอบสวนมักจะใชก้ารเปรียบเทียบปรับ ได้แก่ คดีเด็กขับรถโดย

ไม่มใีบอนุญาต คดเีด็กขับรถโดยไม่สวมหมวกนิรภัย คดีเด็กท าร้ายร่างกายผูอ้ื่นทีไ่ม่เป็นเหตุให้ 

เกิดอันตรายแก่กาย เป็นต้น   

 

๔.๒  การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  

ก่อนที ่ พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๕๔๕ จะใช้บังคับในวันที่   

ตุลาคม  ๕๔๕  เด็กที่เสพยาเสพติดให้โทษ เชน่ เมทแอมเฟตามนี ฝิ่น กัญชา เฮโรอีน หรือติด

สารระเหย เช่น กาวยาง ถือว่ากระท าความผดิ  จะต้องถูกด าเนนิคดีในศาล  ต่อมาภายหลังที่

กฎหมายฉบับนีบ้ังคับใช้   ได้เปลี่ยนกระบวนทัศนจ์ากที่เห็นวา่  ผูเ้สพยาเสพติดหรอืติดสาร

ระเหยเป็นผูก้ระท าผดิ  เป็นว่าผูเ้สพยาเสพติดหรอืติดสารระเหยเป็นผูป้่วยที่สมควรได้รับการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพ    กฎหมายฉบับนีจ้งึก าหนดให้ตอ้งส่งตัวเด็กที่เสพยาเสพติดหรอืติดสาร

                                                 
 ๔ ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา    
 ๕ ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา  ๘ 
   ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา  ๙ 
  

 เหตุผลในการประกาศใช ้พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.  ๕๔๕ 



ระเหยไปฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดก่อน  หากไม่สามารถด าเนินการจนบรรลุผล  จึงให้

ด าเนนิคดีกับเด็กต่อไป 

เงื่อนไขการส่งเด็กไปฟื้นฟูสมรรถภาพผูต้ิดยาเสพติด  มีดังนี้ 

  เด็กถูกกล่าวหาว่า ( ) เสพยาเสพติดให้โทษ ( ) เสพและมียาเสพติดไว้ใน

ครอบครอง ( ) เสพและมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจ าหน่าย  (๔) เสพและ

จ าหน่ายยาเสพติด  ทั้งนี ้ ตามชนิด ประเภท และปริมาณตามที่กฎหมายก าหนด

ไว้ ๘ 

  เด็กไม่ถูกกล่าวหาหรอือยู่ในระหว่างถูกด าเนินคดีในความผิดฐานอื่นที่มีโทษจ าคุก

หรอือยู่ระหว่างรับโทษจ าคุกตามค าพิพากษา ๙ 

เมื่อศาลเห็นว่า  เด็กมีลักษณะครบถ้วนตามเงื่อนไขข้างตน้  ศาลจะมีค าสั่งให้ส่งตัวเด็ก

ไปตรวจการเสพหรอืการติดยาเสพติด๔   หากคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผูต้ิดยาเสพ

ติดวินิจฉัยว่าเด็กเป็นผู้เสพหรอืติดยาเสพติด  และจัดให้มแีผนฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  

พนักงานอัยการจะออกค าสั่งชะลอการฟ้อง (suspension of prosecution) ไว้จนกว่าจะได้รับแจ้ง

ผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด๔  

ในกรณีทีผ่ลการฟื้นฟูเป็นที่น่าพอใจ  กฎหมายใหถ้ือว่าเด็กพ้นจากความผดิที่ถูก

กล่าวหา และพนักงานอัยการไม่อาจยื่นฟ้องเด็กได้อีก  แตห่ากผลการฟื้นฟูไม่เป็นที่พอใจ  

พนักงานอัยการจะต้องด าเนินคดีกับเด็กในความผดิที่ถูกกล่าวหาต่อไป๔  

   

๔.๓  การสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ  

ในคดีอาญาที่ไม่สามารถใช้วิธีการผันคดีดังกล่าวมาแล้ว  พนักงานอัยการมอี านาจผัน

คดีของเด็กได้   กรณี คือ ( ) การสั่งไม่ฟอ้งเพราะพยานหลักฐานไม่พอฟ้อง และ ( ) การสั่ง

ไม่ฟ้องเพื่อประโยชน์สาธารณะ  

  การสั่งไม่ฟอ้งเพราะพยานหลักฐานไม่พอฟ้อง  เป็นหลักประกันสิทธิของผู้ต้องหาที่

จะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ (right to presume innocent)๔    

                                                 
 ๘ พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.  ๕๔๕ มาตรา  ๙ และกฎกระทรวงวา่ด้วยการก าหนด

ลักษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณของยาเสพติด พ.ศ.  ๕๔  ลงวันท่ี  ๘ กุมภาพันธ์  ๕๔  
 ๙ พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.  ๕๔๕ มาตรา  ๙ 
๔๐ พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.  ๕๔๕ มาตรา  ๙ 
๔  พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.  ๕๔๕ มาตรา    
๔  พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.  ๕๔๕ มาตรา    
๔  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา  ๙  



    การสั่งไม่ฟ้องเพื่อประโยชน์สาธารณะ  เนื่องจากพนักงานอัยการเป็นผูร้ักษา

ผลประโยชน์สาธารณะ (a guardian of public interest)๔๔  หากเห็นว่าการฟ้องคดีใดจะไม่เป็น

ประโยชน์แก่สาธารณชนหรือจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรอืความมั่นคงแห่งชาติ  หรอื

ต่อผลประโยชน์อันส าคัญของประเทศ  พนักงานอัยการจะส่งส านวนคดีลักษณะดังกล่าวไปยัง

อัยการสูงสุดเพื่อสั่งไม่ฟ้องได้๔๕   

 

 ๔.๔  การประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน  

 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้น ารูปแบบการประชุมกลุ่มครอบครัวและ

ชุมชน (the Family and Community Group Conference) ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของกระบวนการ

ยุติธรมเชิงสมานฉันท์ มาใช้เพื่อผันคดีเด็กที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าผดิออกจากการพิจารณา

พิพากษาของศาลตั้งแต่ปี พ.ศ.  ๕๔  

เงื่อนไขการใชก้ระบวนการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน มีดังนี้๔  

 . ความผิดทีเ่ด็กกระท ามีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงไม่เกิน ๕ ปี 

 . เด็กไม่เคยได้รับโทษจ าคุกตามค าพพิากษาอันถึงที่สุดของศาล  หรือเคยได้รับโทษ

จ าคุก  แตเ่ป็นโทษจ าคุกในคดีที่กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 . เด็กส านกึในการกระท า 

๔. ผูอ้ านวยการสถานพินิจเห็นว่าเด็กสามารถกลับตนเป็นคนดีได้โดยไม่ต้องฟ้อง  โดย

พิจารณาจาก อายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศกึษาอบรม สุขภาพ

ร่างกาย สภาพจิต อาชีพ ฐานะ และเหตุแหง่การกระท าความผดิ 

เมื่อเงื่อนไขดังกล่าวครบถ้วน ผูอ้ านวยการสถานพินจิจะจัดให้มกีารประชุมกลุ่ม

ครอบครัวและชุมชนขึน้  เพื่อจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟื้นฟู  โดยแผนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

( ) แก้ไขปรับเปลี่ยนความประพฤติของเด็ก  ( ) บรรรเทา  ทดแทน หรอืชดเชยความเสียหาย

แก่ผู้เสียหาย และ ( ) ให้เกิดความปลอดภัยแก่ชุมชน  ส าหรับบุคคลที่ตอ้งรว่มประชุม

ประกอบด้วยฝา่ยผูต้้องหา  ฝา่ยผู้เสียหาย นักจิตวิทยาหรอืนักสังคมสงเคราะห ์  และอาจเชิญ

ผูแ้ทนชุมชนหรอืพนักงานอัยการเข้าร่วมก็ได้๔  

เมื่อจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูแล้วเสร็จ  ผูอ้ านวยการสถานพินิจจะส่งแผนดังกล่าว

แก่พนักงานอัยการเพื่อพิจารณา  พนักงานอัยการมีอ านาจสั่งได้   กรณีคอื ( ) เห็นชอบ ( ) 

                                                 
๔๔ S Uglow, Criminal Justice (Sweet and Maxwell Ltd., London 2002) 181 
๔๕ พ.ร.บ.องคก์รอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.  ๕๕  มาตรา    
๔  พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.  ๕๕  มาตรา ๘  
๔  พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.  ๕๕  มาตรา ๘  



สัง่ให้แก้ไข  ( ) ไม่เห็นชอบและด าเนินคดีกับเด็กต่อไป  ในกรณีที่พนักงานอัยการเห็นชอบ  ให้

ปฏิบัติตามแผนได้ทันที  และรายงานให้ศาลทราบ๔๘  

หากเด็กปฏิบัติตามแผนแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูครบถ้วน  พนักงานอัยการจะมีสั่งไม่ฟอ้ง  

ค าสั่งไม่ฟ้องถอืเป็นที่สุด  และสิทธิน าคดีอาญามาฟ้องระงับไป  หากเด็กฝา่ฝนืแผนการแก้ไข

บ าบัดฟื้นฟู  พนักงานสอบสวนจะด าเนินคดีตอ่ไป๔๙  ในระหว่างที่มกีารจัดท าแผนแก้ไขบ าบัด

ฟื้นฟู  กฎหมายไม่ให้นับระยะเวลาในการจัดท าและปฏิบัติตามแผนแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูรวมเข้ากับ

ก าหนดเวลาทีพ่นักงานอัยการตอ้งฟ้องเด็กต่อศาล๕๐  ดังนัน้  ในระหว่างการปฏิบัติตามแผน

แก้ไขบ าบัดฟื้นฟูจงึเสมอืนว่าก าหนดเวลาฟ้องคดีสะดุดหยุดลง 

 

๕  การฟ้องคดี 

ในกรณีที่ไม่สามารถผันเด็กที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าผดิออกจากการพิจารณาพิพากษา

ของศาล  เด็กจะถูกด าเนนิคดีในศาล  ผูม้ีอ านาจฟ้องคดี คือ พนักงานอัยการ แต่การใช้อ านาจ

ดังกล่าวจะต้องเป็นมาตรการสุดท้าย  เมื่อไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเด็กได้ดว้ยวิธีการอื่นแล้ว

เท่านั้น๕    

ส่วนผู้เสียหายไม่สามารถฟ้องเด็กเป็นจ าเลยต่อศาลได้  เว้นแตไ่ด้รับความเห็นชอบจาก

ผูอ้ านวยการสถานพินิจ๕   ทั้งนี ้ เพื่อไม่ให้ผู้เสียหายใช้ศาลเป็นเวทีในการแก้แค้นเด็ก  อันอาจ

ขัดต่อผลประโยชน์สูงสุดของเด็กซึ่งควรจะได้รับการฝกึอบรม สั่งสอน และสงเคราะหใ์ห้กลับ

ตัวเป็นคนดี   

 

๖  การพิจารณาและพิพากษาคดี  

ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงการพิจารณาพิพากษาคดีที่เด็กอายุกว่า  ๕ ปีบริบูรณ์  แต่ไม่ถึง 

 ๘ ปีบริบูรณ์ ถูกกล่าวหาว่ากระท าผดิ โดยแบ่งเป็น    หัวข้อ คือ ( ) องค์คณะผูพ้ิพากษา  

( ) เจตนารมณ์ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กของประเทศไทย และ ( ) 

มาตรการที่ศาลใช้กับเด็ก  

 

 

                                                 
๔๘ พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.  ๕๕  มาตรา ๘  
๔๙ พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.  ๕๕  มาตรา ๘๘ 
  

 พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.  ๕๕  มาตรา ๘๙ 
  

 ระเบียบส านักงานอัยการสูงสุดว่าดว้ยการด าเนนิคดอีาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ. ๕๔  ข้อ   ๕ 
  

 พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.  ๕๕  มาตรา ๙๙ 



๖.๑  องค์คณะ 

ในการพิจารณาพพิากษาคดีเด็กที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าผดิ  องค์คณะผูพ้ิพากษา

จะต้องประกอบด้วย  ( )  ผูพ้ิพากษาอาชีพไม่น้อยกว่า   คน  และ ( ) ผูพ้ิพากษาสมทบอีก 

  คน  ซึ่งอย่างน้อยคนหนึ่งต้องเป็นสตรี  ดังนัน้  จะต้องมผีูพ้ิพากษาอย่างนอ้ย ๔ คน รวมกัน

จงึเป็นองค์คณะพิจารณาและพิพากษาคดีได้๕๓ 

 

๖.๒ เจตนารมณ์ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กของประเทศ

ไทย   

เจตนารมณ์ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กของประเทศไทย  มีดังนี้     

ในการพิจารณาและพิพากษาคดีที่มีขอ้หาว่าเด็กหรอืเยาวชนกระท าความผิดให้ศาลที่มี

อ านาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวค านึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กหรอื

เยาวชนซึ่งควรจะได้รับการฝกึอบรม สั่งสอน และสงเคราะห์ให้กลับตัวเป็นพลเมืองดยีิ่ง

กว่าการที่จะลงโทษและในการพิพากษาคดีนั้นใหศ้าลค านึงถึงบุคลิกลักษณะ สภาพ

ร่างกายและสภาพจติของเด็กหรือเยาวชนซึ่งแตกต่างกันเป็นคน ๆ ไป และลงโทษหรอื

เปลี่ยนโทษหรอืใช้วธิีการส าหรับเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมกับตัวเด็กหรือเยาวชน และ

พฤติการณ์เฉพาะเรื่อง แมเ้ด็กหรอืเยาวชนนั้นจะได้กระท าความผดิร่วมกัน๕๔ 

เจตนารมณ์ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กในประเทศไทย  อาจแบ่งได้เป็น   

ส่วนด้วยกัน  กล่าวคือ ( ) กระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กของประเทศไทยให้

ความส าคัญกับการท าให้เด็กกลับตนเป็นคนดียิ่งกว่าการลงโทษเด็ก  ( ) มาตรการที่จะใช้กับ

เด็กแตล่ะคนไม่จ าเป็นต้องเหมอืนกัน  เพื่อให้เหมาะสมกับความตอ้งการของเด็กแต่ละคน  

เจตนารมณ์นีจ้ึงสอดคล้องกับทฤษฎีและกฎหมายระหว่างประเทศที่กล่าวมาแล้ว 

เพื่อให้บรรลุถึงเจตนารมณ์ดังกล่าว  กฎหมายได้ก าหนดให้เป็นหนา้ที่ของสถานพินิจที่

จะสืบเสาะและพินจิเรื่องอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศกึษาอบรม สภาพ

ร่างกาย สภาพจติใจ อาชีพ และฐานะของเด็กซึ่งต้องหาว่ากระท าความผิด และของบิดา 

มารดา ผูป้กครอง หรอืบุคคลซึ่งเด็กนั้นอาศัยอยู่ ตลอดจนสิ่งแวดล้อมทั้งปวงเกี่ยวกับเด็กนั้น 

รวมทั้งสาเหตุแห่งการกระท าความผดิ เพื่อรายงานต่อศาล๕๕ และข้อมูลดังกล่าวถือเป็น

                                                 
  

 พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.  ๕๕  มาตรา    
๕๔ พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.  ๕๕  มาตรา   ๙ 
๕๕ พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.  ๕๕     ( )  



ประเด็นที่ศาลจะต้องพิจารณาด้วย๕   ทั้งนี ้  เพื่อใหม้าตรการที่ศาลใช้กับเด็กสอดคล้องกับ

สภาพปัญหาของเด็กแต่ละคน  และช่วยใหเ้ด็กเป็นคนดีและกลับคืนสูส่ังคมได้ 

 

๖.๓  มาตรการที่ศาลใช้กับเด็ก 

เมื่อมีการฟ้องเด็กที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าผดิต่อศาลแล้ว  ศาลมีอ านาจจัดการกับเด็ก  

ดังนี้ ( ) การจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูในช้ันพจิารณาคดี  ( ) การชะลอค าพิพากษา ( ) 

มาตรการคุมความประพฤติกรณีศาลพิพากษาให้ปล่อยตัวเด็ก และ (๔) มาตรการในค า

พิพากษา 

 

๖.๓.๑  การจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟื้นฟใูนชั้นพิจารณาคดี 

 เงื่อนไขการจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูในช้ันศาล มีดังนี้๕  

  ความผิดทีเ่ด็กกระท ามีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงไม่เกิน  ๐ ป ี

  เด็กไม่เคยได้รับโทษจ าคุกตามค าพพิากษาถึงที่สุดของศาล  หรือเคยรับโทษจ าคุก

แตเ่ป็นโทษจ าคุกในคดีที่กระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

  ก่อนมีค าพิพากษา  เด็กส านึกในการกระท า 

๔ ผูเ้สียหายยินยอม 

๕ โจทก์ไม่คัดค้าน 

  ศาลเห็นว่าเด็กสามารถกลับตนเป็นคนดีได้ และการจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟื้นฟู

เป็นประโยชน์ตอ่อนาคตของเด็กมากกว่าการพิจารณา รวมทั้งผูเ้สียหายอาจได้รับ

การชดเชยเยียวยาตามสมควรจากแผนดังกล่าว   

เมื่อเงื่อนไขดังกล่าวครบถ้วน  ศาลมีอ านาจสั่งให้ผูอ้ านวยการสถานพินิจหรอืบุคคลอื่น

จัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูและเสนอต่อศาลเพื่อพจิารณาภายใน  ๐ วันนับแต่วันที่ศาลสั่ง  ใน

กรณีที่ศาลเห็นชอบกับแผนดังกล่าว  ศาลจะมีค าสั่งจ าหน่ายคดีไว้ชั่วคราว  เพื่อให้เด็กไป

ปฏิบัติตามแผนแก้ไขบ าบัดฟื้นฟู  หากศาลไม่เห็นชอบกับแผนดังกล่าว  ศาลจะสั่งให้ด าเนินคดี

ต่อไป  ในกรณีที่เด็กปฏิบัติตามแผนแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูที่จนครบถ้วนแล้ว  ศาลจะมีค าสั่งให้

จ าหน่ายคดี  แตใ่นกรณีที่เด็กไม่ปฏิบัติตามแผน  ศาลจะด าเนนิคดีต่อไป๕๘ 

 

 

                                                 
๕  พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.  ๕๕  มาตรา   ๕ 
๕  พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.  ๕๕  มาตรา ๙๐ 
๕๘ พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.  ๕๕  มาตรา ๙ , 

๙  



๖.๓.๒  การชะลอค าพิพากษา 

ในการพิจารณาคดีของศาล  หากศาลเห็นว่า  พฤติการณ์แหง่คดียังไม่สมควรจะมีค า

พิพากษา  หรอืบิดา มารดา ผูป้กครอง หรอืบุคคลซึ่งเด็กอาศัยอยู่ด้วยร้องขอว่าคดียังไม่

สมควรจะมีค าพิพากษา  เมื่อศาลได้สอบถามผู้เสียหาย  ศาลอาจมคี าสั่งให้มอบตัวเด็กให้กับ

บิดา มารดา ผูป้กครอง  พร้อมก าหนดเงื่อนไขให้เด็กต้องปฏิบัติภายในระยะเวลาที่ศาลก าหนด

แทนการพิพากษาก็ได้  เช่น  ก าหนดให้เด็กไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ เข้ารับการ

แก้ไขบ าบัดฟื้นฟู รับค าปรึกษาแนะน า เข้าร่วมกิจกรรมบ าบัดหรือกิจกรรมทางเลือก หรอืใช้

วิธีการเพื่อความปลอดภัย เป็นต้น หากเด็กสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลก าหนด  ศาลจะมี

ค าสั่งยุติคดี  และสิทธิน าคดีอาญามาฟ้องเป็นอันระงับ  แตห่ากเด็กปฏิบัติผดิเงื่อนไข  ศาลมี

อ านาจยกคดีขึน้พิจารณาพิพากษาได้๕๙ 

ระยะเวลาที่ศาลอาจก าหนดเงื่อนไขให้เด็กต้องปฎิบัตินั้น  จะต้องไม่เกินกว่าเด็กมีอายุ

ครบยี่สิบสี่ปีบริบูรณ์ 

 

๖.๓.๓  มาตรการคุมความประพฤติกรณีศาลพิพากษาให้ปล่อยตัวเด็ก 

ในคดีที่ศาลยกฟ้อง  เพราะเห็นว่าเด็กไม่ได้กระท าผิด  หรอืยกประโยชน์แห่งความ

สงสัยแก่เด็ก  หากศาลเห็นว่าเด็กมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการกระท าผดิ   หรอือยู่ใน

สภาพแวดล้อมหรือสถานที่อันอาจชักน าใหก้ระท าผิดได้  ศาลมีอ านาจก าหนดเงื่อนไขเพื่อคุม

ความประพฤติเด็กได้ดังต่อไปนี้ ๐ 

  หา้มเด็กเข้าไปในสถานที่หรือท้องที่ใดอันอาจชักน าให้กระท าผดิ 

  หา้มเด็กออกนอกสถานที่อยู่อาศัยในเวลากลางคนื  

  หา้มเด็กคบหาสมาคมกับบุคคลที่อาจชักน าไปสู่การกระท าผดิ 

๔ หา้มเด็กประพฤติตนอันอาจน าไปสู่การกระท าผดิ 

๕ ให้เด็กไปรายงานตัวต่อศาล หรอืพนักงานคุมประพฤติ หรอืนักสังคมสงเคราะห์

เป็นครั้งคราว 

  ให้เด็กไปศกึษา เข้ารับการฝึกอบรม รับค าปรึกษาแนะน า  รับการรักษาแก้ไขบ าบัด

ฟื้นฟู  ประกอบสัมมาชีพ  หรอืเข้ารับการอบรมศลีธรรม จริยธรรมและหน้าที่

พลเมอืง 

  ก าหนดเงื่อนไขอื่นใดเพื่อพัฒนาและส่งเสริมความประพฤติของเด็ก 

                                                 
๕๙ พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.  ๕๕  มาตรา     
 ๐ พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.  ๕๕  มาตรา   ๘ 



 มาตรการคุมประพฤตินี้  สอดคล้องกับแนวคิดของส านักปฏิฐานนิยมที่กล่าวมาข้างตน้  

เพราะให้ความส าคัญกับการแก้ไขความประพฤติยิ่งกว่าการค้นหาความจริงว่าเด็กกระท าผิด

ตามที่ถูกกล่าวหา  และสมควรถูกลงโทษหรอืไม่  ดังนั้น  แมศ้าลจะพิพากษายกฟ้อง  ศาลยังมี

อ านาจคุมความประพฤติของเด็กได้ 

   

๖.๓.๔  มาตรการในค าพิพากษา 

ในคดีที่ศาลไม่ได้ใชม้าตรการที่กล่าวมาในข้อ  . .  –  . .   และเห็นว่าการกระท า

ของเด็กเป็นความผดิ  ศาลมีวธิีการจัดการกับเด็กดังนี้  

  ว่ากล่าวตักเตือนเด็ก บิดา มารดา และผูป้กครอง รวมทั้งวางข้อก าหนดให้บิดา 

มารดา หรอืผูป้กครองให้ใชค้วามระวังระวังไม่ให้เด็กก่อเหตุร้าย ภายใน

ก าหนดเวลาไม่เกิน   ปี  หากเด็กไปก่อเหตุร้ายภายในเวลาดังกล่าว ศาลมีอ านาจ

สั่งให้บิดา มารดาหรอืผูป้กครองช าระเงนิจ านวนไม่เกิน  ๐,๐๐๐ บาทได้  เพื่อให้

บิดามารดาและผูป้กครองร่วมกันดูแลความประพฤติของเด็กด้วย  หรอือาจส่งเด็ก

ไปโรงเรียน  หรอืสถานฝึกอบรม  หรือวางเงื่อนไขการคุมประพฤติเด็กก็ได้   

๒ หากศาลเห็นว่า  เด็กสมควรได้รับการลงโทษ  ศาลมีอ านาจลดมาตราส่วนโทษที่

ก าหนดไว้ส าหรับความผดิลงกึ่งหนึ่ง   

  ภายหลังลดมาตราส่วนโทษแล้ว  ศาลมีอ านาจรอการก าหนดโทษหรอืรอการ

ลงโทษได ้ แมว้่า ( ) เด็กนั้นเคยรับโทษจ าคุกหรอืโทษอย่างอื่นตามค าพิพากษามา

ก่อนแล้ว ( ) โทษที่จะลงแก่เด็กเป็นโทษอย่างอื่นนอกจากโทษจ าคุก  (ผลคอื โทษ

ปรับก็สามารถรอการลงโทษได้) และ ( ) ศาลจะก าหนดโทษจ าคุกเกินกว่าสามปีก็

ตาม       

๔ ในกรณีที่ศาลไม่ใช้วธิีการรอการก าหนดโทษหรอืรอการลงโทษ  ศาลอาจใช้วธิีการ

ส าหรับเด็กและเยาวชนแทนการลงโทษก็ได้ เชน่ ( ) เปลี่ยนโทษจ าคุกหรอืวิธีการ

เพื่อความปลอดภัยเป็นส่งตัวเด็กไปควบคุมเพื่อฝึกอบรม หรอื ( ) เปลี่ยนโทษปรับ

เป็นการคุมความประพฤติ ๔  

๕ ในกรณีที่ศาลไม่ใช้วธิีการส าหรับเด็กและเยาวชน  ศาลมีอ านาจที่จะพิพากษา

ลงโทษเด็กได ้  แตจ่ะไม่มกีารลงโทษประหารชีวติและจ าคุกตลอดชวีิต ๕  ส่วนโทษ

                                                 
   ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  ๕ 
   ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  ๕ 
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จ าคุกจะใช้เป็นมาตรการสุดท้าย (last resort) และมีระยะเวลาสั้นที่สุด (the 

shortest appropriate period of time) 

 

๗  ประวัติการกระท าความผิดของเด็ก 

นอกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กของประเทศไทยจะให้ความส าคัญ

กับการแก้ไขความประพฤติของเด็กแล้ว (treatment) ยังให้ความส าคัญกับการกลับคืนสูส่ังคม

ของเด็กด้วย  (reintegration) ด้วย  มาตรการหนึ่งที่กฎหมายก าหนดขึ้นเพื่อช่วยให้เด็กกลับคืนสู่

สังคม  คือ  การห้ามไม่ให้เปิดเผยหรอืน าประวัติการกระท าความผดิอาญาของเด็กไปใช้ใน

ประการที่เป็นผลร้ายหรือเป็นการเลือกปฏิบัติอันไม่เป็นธรรมแก่เด็ก  หากมีการฝ่าฝนืน า

ประวัติการกระท าผดิของเด็กไปใช้ในลักษณะดังกล่าว  เด็กอาจร้องขอต่อศาลให้มีค าสั่งระงับ

หรอืเพิกถอนการกระท าดังกล่าวได้  รวมทั้งอาจร้องขอให้มีค าสั่งจัดการแก้ไขเพื่อเยียวยา

ความเสียหายที่เกิดขึน้ได้๖๖ 

 

สรุป   

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กของประเทศไทยเป็นส่วนผสมของทฤษฎี   

ทฤษฎีดว้ยกัน คือ ( ) ส านักปฏิฐานนิยม (Positivist school) ( ) ทฤษฎีตราบาป (Labeling 

theory) และ ( ) กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative justice)  และสอดคล้องกับ

หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และกฎอันเป็นมาตรฐานขั้นต่ าของ

สหประชาชาติว่าด้วยการบริหารงานยุติธรรมเกี่ยวแก่คดีเด็กและเยาวชน  กระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กของประเทศไทยจึงให้ความส าคัญกับ ( ) การช่วยเหลอืและ

สนับสนุนให้เด็กที่กระท าความผิดกลับตนเป็นคนดีของสังคมยิ่งกว่าการลงโทษเพื่อแก้แคน้

ทดแทนในความผิดที่เด็กได้กระท าลงไป  และ ( ) การน าเด็กกลับคืนสูส่ังคม    

บทความนี้เพียงแต่กล่าวถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กในประเทศไทย

โดยสังเขปเท่านั้น   แต่สิ่งที่ ไม่ได้กล่าวถึงในบทความนี้และมีความส าคัญสมควรได้รับ

การศึกษาต่อไปมีอีกหลายประเด็น เช่น  ( ) อะไรคือสาเหตุของการกระท าผิดของเด็ก  ( ) 

การยอมให้ผู้เสียหายเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการในคดีอาญาจะขัดต่อผลประโยชน์

สูงสุดของเด็กหรือไม่  ( ) เหตุใดจึงไม่มีการผันเด็กที่กระท าความผิดในความผิดที่มีอัตราโทษ

จ าคุกไม่เกิน 5 ปีทั้งหมดออกจากศาล  เพื่อลดตราบาปที่จะเกิดแก่เด็ก  ( ) ในคดีเด็กกระท า

ผิดติดนิสัย  และพนักงานอัยการขอให้น าโทษที่รอไว้ในคดีก่อนมาบวกกับโทษในคดีที่ฟ้องใหม่  

หรือขอให้เพิ่มโทษ  ขัดต่อผลประโยชน์สูงสุดของเด็กหรือไม่    และ ( ) ประเทศไทยควรมี
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มาตรการเยียวยาผู้เสียหายที่ได้รับผลร้ายจากการกระท าผิดของเด็กอย่างไร  การศึกษาใน

ประเด็นเหล่านี ้ น่าจะส่งผลใหก้ารจัดการกับเด็กที่กระท าความผิดเป็นไปอย่างถูกต้องสมบรูณ์

และเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างแท้จริง   

 

 

   

 


